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Petrobras aprova Plano Estratégico 2021-2025 
— 

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2020 - A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que seu Conselho de 

Administração aprovou, em reunião realizada hoje, o Plano Estratégico para o quinquênio 2021-2025 (PE 2021-

25). O plano mantém os 5 pilares que atuam na sustentação para a implantação do conjunto de estratégias da 

companhia: (i) Maximização do retorno sobre o capital empregado; (ii) Redução do custo de capital; (iii) Busca 

incessante por custos baixos e eficiência; (iv) Meritocracia e (v) Segurança, saúde, respeito às pessoas e ao meio 

ambiente. 

A Petrobras reafirma a visão de “Ser a melhor empresa de energia na geração de valor para o acionista, com 

foco em óleo e gás e com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente”, visa à eliminação do gap de 

performance que nos separa das melhores empresas globais de petróleo e gás (conceito Mind the Gap) e 

apresenta o modelo de dupla resiliência: econômica, resiliente a cenários de baixos preços de petróleo, e 

ambiental, com foco em baixo carbono.  

O PE 2021-25 apresenta quatro métricas de topo que deverão impactar diretamente a remuneração não só dos 

executivos, mas de todos os empregados da companhia em 2021. Duas métricas estão relacionadas à 

sustentabilidade (ESG):  

▪ Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (IGEE);  

▪ Volume vazado de óleo e derivados (VAZO); 

▪ Dívida bruta de US$ 67 bilhões em 2021; 

▪ Delta do EVA® consolidado de US$ 1,6 bilhão. 

Mantemos o indicador TAR (taxa de acidentes registráveis por milhão de homens-hora) como métrica de topo 

para 2021, mas ajustamos a meta para abaixo de 0,7, reforçando o compromisso da companhia com respeito à 

vida. Continuamos a ambicionar zero fatalidade e inserimos neste plano a ambição de zero vazamento.  

A diminuição da dívida e a desalavancagem financeira continuarão a ser prioritárias, sendo a geração de caixa 

operacional e os desinvestimentos fundamentais para esses fins. De janeiro de 2019 a setembro de 2020, 

mesmo com os impactos da COVID-19 e do choque do petróleo em 2020, conseguimos reduzir a dívida bruta 

em US$ 31 bilhões e mantemos nossa meta de atingir US$ 60 bilhões em 2022.  
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Nosso portfólio de desinvestimentos contém no momento mais de 50 ativos em diferentes estágios do processo 

de venda. Simultaneamente ao abatimento da dívida, os desinvestimentos contribuem para melhorar a alocação 

de capital e consequentemente para criação de valor para o acionista. 

O CAPEX previsto para o período 2021-2025 é de US$ 55 bilhões, dos quais 84% estão alocados à Exploração e 

Produção de petróleo e gás (E&P). Investimentos de US$ 46 bilhões em E&P envolvem cerca de US$ 32 bilhões, 

70%, destinados para os ativos do pré-sal. A alocação está aderente ao nosso posicionamento estratégico, com 

foco em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra profundas, os quais somos donos naturais, tendo 

em vista a qualidade do capital humano, estoque de conhecimento tecnológico e capacidade de inovar. 

A escassez de capital impõe competição entre projetos para a obtenção de “funding”, sendo aprovados somente 

os que são resilientes ao preço de petróleo Brent de US$ 35/bbl. 

Distribuição CAPEX total 
US$ bilhões 

 

 

Produção de óleo, LGN e gás natural 

A curva de produção de óleo e gás estimada no período 2021-2025, sem considerar os desinvestimentos, indica 

um crescimento contínuo focado no desenvolvimento de projetos que geram valor, com aumento da 

participação dos ativos no pré-sal que possuem menor custo de extração. Ao longo desse período, está prevista 
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a entrada em operação de 13 novos sistemas de produção, sendo todos alocados em projetos em águas 

profundas e ultra profundas.  

A produção de óleo para 2021 reflete os impactos associados a COVID-19 e os desinvestimentos ocorridos em 

2020. Consideramos uma variação de 4% para mais ou para menos para a produção de 2021.  

Produção de óleo, LGN e gás natural 

MM boed 

 

 

 

 

1- A produção de 2,75 MM boed não inclui o desinvestimento já ocorrido em Baúna e os desinvestimentos a ocorrerem em 2020. 

 

Compromissos de baixo carbono e sustentabilidade 

A Petrobras reitera o compromisso com o meio ambiente com o uso de novas tecnologias para descarbonização 

de nossos processos e produtos, que envolvem por exemplo redução da queima de gás natural em flare, 

reinjeção de CO2 e ganhos de eficiência energética nas refinarias. Criamos uma gerência executiva focada em 

mudança climática, ligada à Diretoria de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade, e almejamos manter 

a Petrobras no primeiro quartil da indústria em relação à baixa emissão de CO2. 

Nesse sentido, revisamos nossos dez compromissos com a sustentabilidade: 
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Clima 

1. Redução das emissões absolutas operacionais totais em 25% até 2030 

2. Zero queima de rotina em flare até 2030 

3. Reinjeção de ~40 MM ton CO2 até 2025 em projetos de CCUS¹ 

4. Redução de 32% na intensidade de carbono no E&P até 2025 (15 kgCO2/boe, mantidos até 

2030) 

5. Redução de 30% na intensidade de emissões do metano no E&P até 2025 

6. Redução de 16% na intensidade de carbono no refino até 2025, ampliando para 30% até 

2030 (30 kgCO2e/CWT) 

 
Água 

7. Redução de 50% na captação de água doce em nossas operações até 2030, com foco no 

reuso 

 
Resíduos 

8. Crescimento zero na geração de resíduos de processo até 2025 

 
Biodiversidade 

9. 100% das instalações Petrobras com plano de ação em biodiversidade até 2025 

 

Responsabilidade 

Social 

10. Investimentos em projetos socioambientais 

Compromissos em carbono têm como ano base 2015  
Demais compromissos têm ano base 2018.  
¹ CCUS: Carbon Capture, Utilization and Storage 
 
 

O Plano Estratégico 2021-25 propõe um conjunto de estratégias que dão visibilidade a questões que se 

apresentaram relevantes em 2020 para o futuro da Petrobras, como por exemplo: (i) transparência e foco em 

sustentabilidade (ESG), em especial em relação à descarbonização das operações; (ii) fortalecimento das 

atividades de logística, marketing e vendas; (iii) busca por um Refino mais eficiente e sustentável - BioRefino e 

(iv) fortalecimento do modelo de gestão da Petrobras. 

Com a execução deste Plano Estratégico, a Petrobras reafirma seu compromisso de se tornar uma companhia 

mais robusta financeiramente, com baixo endividamento e custo de capital, focada  em  ativos  de  óleo  e  gás  

de  classe  mundial e geração de valor,  atuando sempre  de forma ética e transparente, com segurança em suas 

operações e respeito às pessoas e ao meio ambiente. 


